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Ele ainda assina suas colunas na Gazeta do Sul, jornal 
de sua cidade natal (Santa Cruz), como Aidir Parizzi, mas é 
conhecido por todos como “Gringo”, o garoto que um dia 
saiu pelo mundo para ir ao encontro do seu destino. Seus 
textos, desde o início, chamaram a atenção dos leitores e 
editores. Reuni-los num livro era só uma questão de tempo.  

Elegante e meticuloso com as palavras, Gringo con-
segue transformar qualquer situação (uma pesquisa sobre 
sua árvore genealógica na pequena Pieve D´Olmi ou uma 
bebedeira com amigos em Moscou) em uma experiência 
não apenas pessoal, mas literária. Seu estilo nos passa tanta 
segurança que embarcamos facilmente com ele em aventu-
ras por Belgrado, Mongólia, Cazaquistão, Brunei e lugares 
que nem sabíamos que existia, como Jogjacarta. Qualquer 
ilha no fim do mundo ganha, no relato de Gringo Parizzi, 
relevância histórica e cultural, e ainda alguma consideração 
filosófica, da qual tanto precisamos para não sucumbir à 
mesmice dos dias. 



  “Mar Incógnito” nos leva muito longe. Viajamos nas 
memórias do autor, no seu conhecimento, na sua cultura e 
numa emoção genuína que ele não consegue – nem quer 
– esconder: Gringo coloca a alma e o coração em tudo o 
que faz. A prova está aqui. Um livro profundo e largo como 
um oceano, sofisticado em sua aparente simplicidade e que 
nunca perde o foco da narrativa, provando que nem todos 
os viajantes vêm ao mundo a passeio, sem saber aonde que-
rem chegar. Gringo sempre soube. Chegou. E algo me diz 
que não vai parar por aqui.  



Mapas e descobertas

“Amor mi mosse, che mi fa parlare”1

(Dante Alighieri).

O sol ainda dormia em Lisboa quando entrei na esta-
ção de metrô (Parque), a caminho do aeroporto. No silên-
cio da plataforma vazia, admirava um mapa da época dos 
descobrimentos, pintado ao longo de toda a extensão da 
parede de azulejos. Uma carta marítima, sem bordas e li-
mites além da costa portuguesa, com o mar se perdendo no 
infinito. Sobre aquele oceano azul-escuro, li duas palavras 
que me pareceram mágicas: Mare Incognitum.

Como naquela carta geográfica, os mapas da realidade 
cultural e filosófica que recebemos estão sempre incomple-
tos. Falta uma referência, uma rota alternativa ou até mes-
mo algum lugar fundamental. Cabe a nós completá-los, 
corrigi-los ou simplesmente descartá-los. Outras  vezes, 



nos damos conta de que estão completamente errados, nos 
fazendo singrar em território desconhecido, quem sabe 
jamais descrito, restando a alternativa de criar os próprios 
mapas, ou velejar à deriva.

Viver é navegar em território não cartografado, reple-
to de risco e incerteza. Ao mesmo tempo, nos apresenta 
um mar infinito de possibilidades, onde tudo pode existir e 
acontecer. É um oceano desconhecido, até o momento em 
que nos desgarramos da segurança da terra firme, quando 
então passamos a enxergá-lo e descrevê-lo, com seus peri-
gos, encantos e descobertas, sempre ilimitadas enquanto 
estivermos em movimento.

Nossos rumos estão em constante e acelerada evolu-
ção, por rotas cada vez mais fluidas, dinâmicas e complexas. 
Temos, contudo, faróis e uma bússola, nossos princípios e 
salvaguarda que devem seguir imutáveis. Equivalente aos 
clássicos da literatura, a essência permanece, ainda que 
em algumas ocasiões pareça diluída em constantes trans-
formações. Essas referências vitais, blocos de fundação da 
natureza humana, por vezes, não figuram nos mapas que 
recebemos.

Por que, então, escrever sobre essas experiências e 
descobertas? Para encontrar um refúgio no passado? Para 
tentar chegar a alguma verdade? Para esquecer algo? Para 
gravar conhecimentos, pensamentos e entender sentimen-
tos e emoções? O conhecimento sem reflexão sucumbe nas 
falhas das sinapses, como ondas na rebentação. Da mesma 
forma, o saber sem amar nos levaria às águas turbulentas 
do desespero diante de nosso humano e inevitável declínio. 
Amor e reflexão transformam informação e experiências 
no vento em sabedoria.



Escrevo na esperança de que seja uma maneira mais 
organizada e efetiva de transmitir descobertas, permitindo 
a quem navega que conheça melhor os seus mapas e encon-
tre os tesouros do autoconhecimento. Ao nos entendermos 
melhor, abrimos as portas para uma relação harmônica 
com os demais marinheiros e seus mapas, fazendo destinos 
e paisagens mais deslumbrantes para nós e para os outros. 
Este parece ser o real propósito da jornada.

Nas tempestades dos períodos de descobrimento, vi-
vemos contrastes, dúvidas filosóficas e sentimentos que as-
solam a alma. São forças que parecem estar além do nosso 
controle. Amplificadas em momentos de solidão, nos fa-
zem pensar que esse aprofundamento só causa sofrimento 
e dor. E assim, nos tentam a desistir, chamando por terra 
firme.

Não seria sábio sugerir que determinados exemplos 
ou caminhos devam ser seguidos. Somos nossos próprios 
timoneiros. Descobertas, como destinos geográficos, são 
apenas o final de muitas rotas possíveis e inéditas em um 
mar incógnito. Nossa cartografia, única e inédita, é que nos 
faz maiores do que nossa frágil e efêmera existência. 

Escrevo para Beatrice e Andrew, que diariamente me 
ensinam novas correntes, mudando minha vida para me-
lhor. Seguem seus próprios caminhos e saberão enxergar 
muito além das palavras.

Se, ao menos por um segundo, estas águas trouxerem 
ao leitor algum sentimento ou inspiração, terá ele navegado 
um pouco em mim, e eu outro tanto nele.



Origens
A bagagem

O Volkswagen Fusca acelerou na longa rampa de aces-
so ao hospital, na periferia de uma pequena cidade ao sul 
das Américas. Nasci no extremo sul do Brasil, no estado 
que faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. Como o 
temperamento parece existir a partir da concepção, imagi-
no que eu tenha me sentido confortável naquela nave que 
era meu primeiro meio de transporte. Não me refiro ao car-
ro, mas ao ventre que me envolvia. Creio que, desde aque-
le tempo, a viagem sempre tenha sido mais importante do 
que o destino.

Era o mês de julho, inverno no hemisfério sul. Em-
bora o Brasil seja mais conhecido como um país tropical, 
naquela parte do país o clima é temperado, com quatro es-
tações definidas e invernos frios, ainda que por um período 
relativamente curto. Essa brevidade, de 2 a 3 meses, acaba 
não sendo suficiente para que a maioria das pessoas invista 
em uma estrutura para o frio. A calefação nas casas é até 



hoje considerada um luxo supérfluo. A baixa temperatu-
ra e a alta umidade dos meses de inverno fazem com que, 
por vezes, se passe mais frio no Rio Grande do Sul do que 
na Lapônia. Se alguém duvida, consulte as estatísticas de 
doenças respiratórias de meus conterrâneos gaúchos.

Esse sofrimento gélido, que se repete a cada ano, deixa 
marcas, não apenas nos brônquios dos rio-grandenses, mas 
também na personalidade, mais reservada e contida do que 
a da maioria dos brasileiros. O clima, aliado à localização 
de fronteira com países de língua espanhola e ao isolamen-
to geográfico do resto do Brasil, fazem com que o povo se 
sinta um pouco diferente, um pouco deslocado nesta que é 
a maior nação da América Latina. Um passado de guerras 
e revoluções também contribui para essa tendência, ou tal-
vez esses conflitos sejam apenas mais uma das consequên-
cias desse sentimento de isolamento. Uma dessas revolu-
ções chegou a tornar o estado um país independente por 
dez anos no século XIX. Embora os reais motivos sejam 
controversos, para a época, foi uma breve república de van-
guarda, em pleno auge da monarquia brasileira.

Ignorando o fato daquelas terras serem habitadas por 
tribos indígenas, o Tratado de Tordesilhas determinava que 
os espanhóis fossem os “legítimos” donos da região. Estes, 
após algumas batalhas com os portugueses, acabaram capi-
tulando. O fato de os primeiros espanhóis que por ali che-
garam terem se transformado em jantar de tribos canibais 
Charruas ou Guenoas, bem como por ser uma região inós-
pita e sem portos naturais até o Rio da Prata, contribuíram 
para que a região tenha sobrado para os portugueses sem 
maiores conflitos. A geografia fez com que essa parte do 
Brasil imperial fosse muito pouco habitada, por isso, no 



final do século XIX, uma solução para a escassez de colo-
nizadores na região foi encontrada pelo Imperador Dom 
Pedro II. Em uma decisão que mudou o destino da região, 
imigrantes europeus passaram a ser recrutados com suas fa-
mílias para habitar o sul do Brasil. Como o primeiro desti-
no era Rio de Janeiro ou Santos, aqueles que não quisessem 
seguir viagem mais ao sul também serviriam para amenizar 
a falta de mão de obra causada pelo crepúsculo tardio da 
escravidão africana no Brasil, o último país das Américas a 
abolir a escravatura.

A Europa passava por grave crise econômica. O povo 
passava fome e buscava desesperadamente uma alternati-
va de vida com menos sofrimento. O Brasil oferecia terras 
para europeus que quisessem imigrar, e o sonho da América 
passou a povoar as mentes de italianos e alemães, em busca 
de algo mais digno para si e suas famílias. Acho importante 
discorrer sobre esse período para retornar a uma parte im-
portante de minhas origens. Além disso, embora a travessia 
seja hoje infinitamente mais confortável e rápida, enxergo 
importantes paralelos entre a experiência dos meus ante-
passados e a minha própria migração, um século depois, no 
sentido oposto.

A viagem sobre o Oceano Atlântico não era apenas 
física, mas também subjetiva e mental. Somente durante 
o trajeto, imigrantes começavam a entender a dimensão 
do passo que deram. Vários momentos da travessia eram 
emblemáticos naquela jornada de 3 a 4 semanas. Cruzar a 
linha do Equador representava o ponto de não retorno, a 
passagem definitiva para outro mundo. Ainda que a von-
tade de chegar ao destino seja enorme, ela traz consigo 
uma ansiedade atroz. O abandono da terra natal é sempre 



 doloroso e marcado pela saudade, mas tudo isso é superado 
pela vontade de ser protagonista da própria história, sem 
se submeter àquilo que, no meu caso particular, a geografia 
parecia travar ou diminuir intelectualmente. Como meus 
antepassados, me rendi à inexorável busca de uma sempre 
inalcançável plenitude.

Na emigração para a América, os mais dispostos a 
superar dificuldades tomaram esse passo sem retorno. En-
viados a uma região desprovida de qualquer estrutura no 
sul do Brasil, essa disposição se mostrou extremamente 
necessária. As dificuldades que os aguardavam no novo 
continente eram enormes, e um pedaço de terra e algumas 
ferramentas foram os únicos recursos recebidos. Criativi-
dade, persistência e trabalho árduo passaram a ser as regras 
de sobrevivência. Como motivação adicional, havia tam-
bém certo rancor em relação à Itália, país que acabara de 
ser criado e que os havia de certa forma negligenciado. O 
transporte de imigrantes, apesar das condições precárias, se 
tornou uma das fontes de financiamento da incipiente in-
dústria italiana da época. As remessas dos imigrantes para 
as famílias que ficaram na Europa tiveram igualmente pa-
pel crucial na construção da Itália atual. As reservas de ouro 
italianas, por exemplo, triplicaram entre 1896 e 1912.

A viagem já começava com extenuante cansaço pro-
vocado pela viagem terrestre até o porto de Gênova. En-
quanto emigrantes alemães que saíam de Bremem naquele 
século eram recebidos no porto de origem com comida, 
hospedagem e banheiros antes da partida, em Gênova, ita-
lianos dormiam pelas calçadas, aguardando a partida de 
seus navios. Havia italianos que só colocavam uma camisa 
em dias de festa, e outros que jamais haviam deitado em 



uma cama de verdade, apesar do esforço diário nas lavouras. 
Tendo usado cada centavo de suas economias para pagar 
a viagem, guardavam um pouco do biscoito que recebiam 
diariamente no navio para ter o que comer em terra firme, 
caso não encontrassem trabalho. Havia casos de pessoas 
que dormiam com a cabeça sobre seu único par de sapatos, 
com temor de serem roubadas durante a noite.

Um relato de uma feroz tempestade que castigava o 
navio contém o seguinte trecho: “O lugar e as pessoas da-
vam a impressão de serem outros. Naquele momento todas 
as vaidades, todos os fingimentos caíam por terra, e vinha à 
tona o animal aterrorizado em toda sua nudez, dominado 
pelo seu furioso amor à vida. Eram como caras novas, vo-
zes desconhecidas, revelando faces inéditas da sua própria 
alma”. Sei por minha experiência que uma longa viagem na 
companhia de desconhecidos é como uma breve existên-
cia. Relacionamentos nascem, amadurecem e se perdem 
rapidamente. A certeza da eterna separação na chegada 
provoca confidências e faz florescer muita sinceridade, mas 
também exibicionismo e arrogância. 

Edmondo de Amicis, um jornalista italiano do final 
do século XIX, publicou sua obra Alto-mar (Sull’Oceano) 
baseado em sua viagem-experiência de 22 dias em um na-
vio, de Gênova a Buenos Aires. Ele, que viajou em primei-
ra classe, relata as agruras dos imigrantes, em especial da 
imensa maioria (1.500 ou mais) que viajava na terceira clas-
se. Dizia que o cheiro que vinha dos dormitórios masculi-
nos era de dar pena, considerando que provinha de seres 
humanos. Os relatos de fatos específicos nos dão uma ideia 
melhor do ambiente no vapor.



Um parto a bordo era motivo de entretenimento e 
emoção. Edmondo conta que um pai, em pura alegria e êx-
tase, exclamava: “Quero me consumir por ti, suar sangue 
por ti, sangue do meu sangue!” A realidade era essa mesma, 
a de pais de família que estavam se submetendo a sacrifícios 
no presente por uma vida melhor aos seus descendentes no 
futuro. Viagens épicas como essas são como microcosmo 
de um ciclo de vida. Se bem analisadas, nos ajudam a enten-
der melhor os homens e a vida. Aprende-se que uma pessoa 
que passa sua existência inundada em maldade e amargura, 
na realidade, sofre mais do que aquela que faz sofrer. Essas 
viagens mostram que a maioria dos homens é mais infeliz 
do que má. Compaixão, sentimento sábio e útil, é a única 
forma saudável de convivência. Da compaixão nascem sen-
timentos mais nobres, e dela surge o fio de esperança que 
faz a vida valer a pena.


